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ٍل،  ْن ََل ُتْقَبُل َشَهاَدُتُه َلُه ، َأْو بَِأْكَثَر ِمْن َثَمنِِه ِحيَلًة، َأْو َباَع َوإِِن اْشَتَراُه بَِثَمٍن ُمَؤجَّ َأْو ِممَّ

ْفَقِة ِبِقْسطَِها ِمَن الثََّمِن َوَلْم ُيَبيِّْن َذلَِك ِفي َتْخبِيرِِه بِالثََّمِن: َفِلُمْشَترٍ الِخَياُر َبيْ  َن َبْعَض الصَّ

. دِّ  اإِلْمَساِك َوالرَّ

 : (1)الشَّْرحُ 
 َوَعَلى  ُم َمٍَّد،   نَِبيِ َنا   َعَلى  َوالسَََّلم    َوالصَََّلة    الَعاَلِمنَي،   َرب ِ   لِلَِّ   احلَْمد    الرَِّحيِم،   الرَّْْحَنِ   للاِ   ِبْسمِ 

 َأْْجَِعنَي.  َوَأْصَحاِبهِ  آلِِه،
لٍ ): قَاَل َرِْحَه  الِلَّ    (...َوإِِن اْشَتَراُه بَِثَمٍن ُمَؤجَّ

ذكر بعد ذلك  ،ملا بني رْحه للا أن خيار التخبري ابلثمن يثبت يف أربع صور من البيع
 : فللمشرتي اخليار كما سيأيتأربعة أمثلة إذا مل خيرب البائع املشرتي حباهلا 

لٍ )  ، اشرتى املبيع  :أي  (َوإِِن اْشَتَراهُ )قال:    :املثالُاألول خيرب ولكن البائع مل    (بَِثَمٍن ُمَؤجَّ
 أن شراءه هلذه السلعة بثمن مؤجل فللمشرتي اخليار. 

إن هذا اجلوال  : جواالت فقال صاحب احملللل  دخل على ُملٍ  مثال ذلك: لو أن رجَلا 
ومعلوم أن صاحب احملل إذا   -  برأس ماله :أي  -اشرتيته أبلف رايل وأان أبيعك إايه تولية 

م أبن شراءه  ولكن صاحب احملل كتَ  ؛اشرتى السلعة بثمن مؤجل يكون مثنها أغلى من احلال
صاحب  ألن اجلوال إذا كان شراء  ؛فللمشرتي اخليار بني اإلمساك والرد ،هلذه السلعة مؤجل

ا يكون  احملل له مؤجَلا  م املشرتي أبنه  فأوه ،يكون بتسع مئة رايل مثَلا  أبلف ولو كان حاال 
 . املراحبةو  ، الشركةو  ، ونفس املثال أيضاا يكون يف املواضعة ل،اشرتى هذه السلعة بثمن حا

أبلف رايل وأان أريد أن أربح عليه  أان اشرتيت هذا اجلوال    :-يف املراحبة    -   فلو قال مثَلا 
يكون  ولكنه مل خيرب املشرتي أبن شراءه للجوال من املصنع بثمن مؤجل وهكذا مئة رايل فقط

 . ويف املواضعة املثال يف الشركة

ْن ََل ُتْقَبُل َشَهاَدُتُه َلهُ )قال:  :واملثالُالثاُن أي: أن صاحب احملل مثَلا اشرتى   (َأْو ِممَّ
الذين ال تقبل شهادهتم هم األصول والفروع ، و ه هذا اجلوال من مصنع ألبيه أو البنه أو لزوجت

هذه الساعة اشرتيتها أبلف رايل ومل خيرب   :فلو اشرتى من مصنع من هؤالء أبن قال  ،والزوجان
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احملل مل مياكس ابنه يف السعر  فقد يكون صاحب هذا ،املشرتي أبنه اشرتاها من ابنه مثَلا 
ولكن مل خيربه أبنه اشرتاها من  ؛ وابعها على مشرت وأخربه بثمنها ، فاشرتى الساعة بثمن غالٍ 

 . ابنه مثَلا 
أان اشرتيتها    :وقال لك   ،مثال آخر: لو أن زميلك اشرتى من أبيه سيارة بعشرة آالف رايل

يبني زميلك أبنه اشرتاها من أبيه ومعلوم ألف رايل ومل بعشرة آالف رايل وأبيعها عليك بربح 
  ، حياء منه أو ثقة فيه وحنو ذلك   -أبيه    من ال يسعى لتقليل الثمن    : أي  -أن االبن ال مياكس  

 .ما الفسخ أو اإلمساكإلك اخليار   ؛زميلك أبنه اشرتى هذه السيارة من أبيه كفإذا مل خيرب 

إنين   :أن صاحب احملل قال لك  : أي (َثَمنِِه ِحيَلةً َأْو بَِأْكَثَر ِمْن )قال:  :واملثالُالثالُث
اشرتيت هذا اجلوال بثَلثة آالف رايل من زيد وكان قد كتب ورقة صورية ليخدع هبا الناس  

ولكن يف احلقيقة  ؛ بعته على صاحب احملل بثَلثة آالفأان اي زيد  فكتب مثَلا: سعر اجلوالب
 فللمشرتيخيرب املشرتي هبذه احليلة زيد ابعه لصاحب احملل أبلفي رايل فصاحب احملل إذا مل 

 . اخليار

ْفَقِة بِِقْسطَِها ِمَن الثََّمِن َوَلْم ُيَبيِّْن َذلَِك فِي َتْخبِيرِِه )قال:  املثالُالرابع: َأْو َباَع َبْعَض الصَّ

ْفَقةِ )  ،صاحب احملل  :أي(  َأْو َباعَ )قوله:    (بِالثََّمنِ  أكثر من   أي: اشرتى مبيعاا ْجلة  (َبْعَض الصَّ
مبا   : أي  ،بنصيبها من الثمن : أي (بِِقْسطَِها ِمَن الثََّمنِ ) ،حدى تلك السلعإ ابع مث  ،سلعة

ألنه قد يكون زاد   ؛ اخليار يفللمشرت  ،تستحقه ولكن البائع مل خيرب املشرتي أبنه اشرتاها ْجلة
 .أو نقصعليه يف السعر يف اجلملة 

لو أن صاحب احملل اشرتى من املصنع عشر ساعات، كل ساعة أبلف رايل    :مثال ذلك 
أان اشرتيت هذه الساعة أبلف رايل ومل يبني له أبنه اشرتى هذه    :فقال صاحب احملل للمشرتي

ألن املصنع قد يزيد يف  ؛فللمشرتي اخليار -مثَلا  عشر ساعات  -املصنع ْجلة من الساعة 
 . سعر اجلملة أو ينقص فله اخليار
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  ،يف ختبريهحقيقة الصدق يف األمثلة األربعة السابقة    :أي  (َوَلْم ُيَبيِّْن َذلَِك )قال املصنف:  
دِّ  َفِلُمْشَترٍ الِخَيارُ ) ،عند إخبار املشرتي ابلثمن :أي يفسخ البيع وأيخذ   (َبيَْن اإِلْمَساِك َوالرَّ

وهو أبلفي  اجلوال أبنه بثَلثة آالف رايل يف فلو مثَلا عمل حيلة  ،ألرشابأو يطالب الثمن 
 له أن يطالب إبعادة ألف رايل إليه.  وقال أبيعك إايه برأس املال رايل

 وللا أعلم، وصلى للا وسلَّم على نبينا ُممد، وعلى آله وأصحابه أْجعني. 
 


